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1973 1 Stb. 487 

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

487 BES L.U I T van 6 augustus 1973 ter uitvoering 
van art1kel 22, eerste lid, aanhef en onder a 
d 

. .~n 
e Natuurbeschermmgswet (Besluit beschermde 

inheemse plantesoorten). 

Wu JULIANA, BU DE GRATIE Goos, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

~ de voordracht van .~e Staatssecretaris van Cultuur, Re
creatie en MaatschappeliJk Werk van 19 april 1973 nr 
10347, hoofdafdeling Natuur- en Landscbapsbescherming;' • 

Gelet op artikel 22 van de Natuurbeschermingswet (Stb. 
1967, 572); 

Gezien het advies van de Natuurbescbermingsraad; 

De Raad van State gehoord (advies van 9 mei 1973, nr. 18); 

Gezien bet nader rapport van de voornoemde Staatssecre-
taris van 26 juli 1973, nr. 10672, hoofdafdeling Natuur- en 
Landschapsbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. Als beschermde plantesoort in de zin van de 
Natuurbeschermingswet worden voor het gehele land aange
wezen: 
1. Allium ursinum L - Daslook. 
2. Arnica montana L.- Wolverlei. 
3. Butomus umbellalus L. - Zwanebloem. 
4. Campanula species- Klokje, alle soorten. 
S. Cirsium dissectum (L.) Hill- Spaanse ruiter. 

6. Colebicum autumnale L. - Herfsttijloos. 

7. Dianthus deltoides L.- Zwolse anjer. 
8. Dipsa.cus fullonum L -Wilde kaardebol. 
9. Drosera species- Zonnedauw, alle soorten. 

10. Epipactis palustris (L.) Crantz - Moeraswespenorcbis. 

11. Bryngium maritimum L. -Blauwe zeedistel. 
12. FritiUaria meleagris L - Kievitsbloem. 
13. Geotiaua species; Gentianella species - Gentiaan, alle 

IOOrteD. 
14. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. - Grote muggenor-

cbis. 
15. Jaaiperus communis L - Jeneverbes. 

16. Lathyrus tuberosus L -Aardaker. 

17. Leucojum aestivum L. - Zomerklokje. 
18. Menyanthes trifoliata L.- Waterdrieblad. 
19. Nartbedum ossifragum (L.) Huds.- Beenbreek. 
20. Ohir~his (Dactylorhiza) incarnata L. _ Vleeskleurige or

c s. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Orch~s (Dactylorhiza) maculata L. - Gevlekte orchis. 
Ohir.chts (Dactylorhiza) majalis Rchb. - Breedbladige or-
c s. 
Orchis morio L. - Harlekijn. 
Orchis (Dactylorhiza) praetermissa Druce - Rietorchis. 
Origanum vulgare L. - Wilde marjolein. 
Ornithogalum nutans L. -Knikkende vogelmelk. 
Ornithogalum umbellaturn L. -Gewone vogelmelk. 
Osmunda regalis L. - Koningsvaren. 
Parnassia palustris L. - Parnassia. 
Platanthera bifolia (L.) Rich. - Welriekende JW:btor
chis. 

31. Primula species- Sleutelbloem, alle soorten. 
32. Salvia pratensis L. - Veldsalie. 
33. Veronica longifolia L.- Langbladige ereprijs. 
34. Vinca minor L. - Maagdenpalm. 
35. Viola calaminaria (O.C.) Lej. - Zinkviooltje. 

Artikel 2. Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Be
sluit beschermde inheemse plantesoorten, treedt in werking 
op de tweede dag na de datum van uitgifte van het St~~tm
blad, waarin bet wordt geplaatsL 

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behoren
de nota van toelichting in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Porto Ercole, 6 augustus 1973. JUUANA. 
De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk, 

W.MEIJBR. 

Uitgegeven de achttiende oktober 1973. 

De Minister wm IIISiitie, 
VAN AGT. 
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2 1973 

NOTA VAN TOELICHTING 

ID artikel 22. eerste lid. van de Natuurbes~benningswet 
1Rll'dt ooda' meer de mogelijkheid geopend een m Nederland 
iD bet wild voortomende plantesoort aan te wijzen als be
schenDde plantesoort. Een zodanige aanwijzing beeft tot ge
'WOII. dat DOCh de plant noch een deel daarvan mag wor~en 
~ geplukt of afgesneden en dat bet onder ZICh 
~ of te t oop aanbieden van zo'n uitgestoken, _geplukt.~ 
ol af~ plant of een deel daarvan ver~oden 1s, !enZl) 
'tOCI' bet verrichten van een of meer van die bandehogen 
outheffing is verleend dan wel de planten zijn gekweekt in 
tuiDeD ol kwekerijen. 

Het oogmerk van deze bepaling is om in bet wild levende 
planten. die in ons land door de toenemende invloed van de 
malS op de natuur met uitroeiing worden bedreigd, de no
di&c bescherming te bieden. Van bedoelde mogelijkheid is bij 
de:ze aJ&emene maatregel van bestuur gebruik gemaakt. 

Bij de oaclahavip aanwijzing is er evenwel van uitgegaan, 
dat bd om pnttisc:he redenen wenselijk is bet aantal be
ICbamde plantesoorten vooralsnog zo beperkt mogelijk te 
boaclaL Zo zijn in de lijst geen soorten opgenomen, die welis
wur zeldzaam zijn, maar die doordat zij weinig opvallen niet 
all 1"011 van plukken, uitsteken of afsnijden worden be
dreipl. EftDIDin zijn soorten aangewezen, waarvan bet voort
...._. ailslaiteDd in gevaar is door aantastingen van bet 
..ïliaa. ...rm zij leveD. Voor bet behoud van dergelijke soor
lal zijD ~ anda'e maatrqelen nodig dan een aanwijzing 
op poad ftD YOOrDOemd artikel Ook voor zeldzame soorten, 
die ..aeiijk zija te bertamen. wordt een aanwijzing als eerder 
1Jedoeld ftD WCÏDil praktisc:b nut geacht. 

Mede la' wille ftD de duidelijkheid is voorsbands afgezien 
._ lid ~ van beperkingen als bedoeld onder c van 
111 I ._ 8ltibl 22 ftD de Natuurbelc:benningswet. Hoewel 
... ap 11111 ta'lle aezicbt mjgchje:Q weinig zin lijkt te hebben 
- r' r WJJt, die bijvooi1Jeeld uitsluitend in Zuid-Limburg 
~ • bd &ebde land te belcbennen, maakt bet sterk 
ta a illlaloble en iataprovinciale verkeer, met 

name ook van personen die bun vrije dagen ver van hun 
woonplaats doorbrengen, een landelijke ~herming van der
gelijke lokaal voorkomende planten wenseliJk. Er kan dan na
melijk ook worden opgetreden tegen personen, die een be
schermde plant onder zich heb~en of te _koop aanbieden bui
ten de provincie, waarin deze m bet wdd voorkomt. In dit 
opzicht gaat deze regeling derhalve verder dan de op zich 
zelf zeer te waarderen provinciale of gemeentelijke verorde
ningen, die in hun werking naar bun aard beperkt zijn. 

In enkele gevallen zijn van een plantegeslacht alle soorten 
als beschermd aangewezen. Dit is onder meer geschied bij 
het geslacht Campanula (Klokje). Hoewel niet alle soorten 
van dit geslacht zeldzaam zijn en door uitsteken, plukken of 
afsnijden in bun voortbestaan worden bedreigd, is een aanwij
zing van alle soorten wenselijk, omdat zij moeilijk van elkaar 
zijn te onderscheiden. Er is daarom afgezien van het uitzon
deren van het meer algemeen voorkomende grasklokje (Cam
panula rotundifolia L.). 

Bij de opsomming van de beschermde plantesoorten zijn 
de wetenschappelijke namen aangehouden. Dit systeem ver
dient voorkeur boven bet gebruik van de Nederlandse na
men, omdat deze plaatselijk of regionaal kunnen verschilleu. 
Achter de wetenschappelijke namen, die in alfabetische volg
orde zijn gerangschikt, is de meest gebruikte Nederlandse 
naam vermeld. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat onder een plante
soort ook de ondersoorten en variëteiten daarvan zijn begre
pen. 

Ten behoeve van de toepassing van de onderhavige maat
regel .zal een brochure worden vervaardigd met gekleurde af
beeldingen en een korte beschrijving van de planten, die als 
beschermde plantesoort zijn aangewezen. 

De Statltssecretaris van Cultuur. Recreatie 
en Matltschllppelijk Werk, 

VONHOFF. 
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4 1973 

NOTA VAN TOELICHTING 
Artikelen 

Artikel 1. Bij de aanwijzing van de beschermde diei'SOorten 
is de systematische volg<;»rde aa~geho~de!l van de gr 
(orden en families), waann het d1erenn)k IS verdeeld. A~ 
dan bij de aanwijzing van de beschermde plantesoortenD .~ 
van de beschermde diersoort.en ~e Nederlandse namen: 
eerst vermeld. Deze kunnen 10 dtt geval namelijk geen 
leiding tot misverstand geven. . aan. 

In de gevallen, waarin van een d1ergroep (familie) alle 500 
ten als beschermde diersoort zijn aangewezen, is afgezien v r· 
een opsomming van de daartoe behorende soorten. Dit heeft h~ 
voordeel, dat een diersoort van die groep, die thans nog niet in 
Nederland in het wild voorkomt, bij vestiging hier te lande 
eveneens onder de bescherming van de Natuurbescher. 
mingsw~t zal vallen. 

Wellicht te!l over:v~oe~e wordt nog opge~erkt, dat de hazel-
worm (Angws fragths Lmnaeus) een haged1ssoort is en dat dit 
dier derhalve door de aanwijzing van alle soorten hagedissen 
een beschermde diersoort is . 

. Artikel 2, eerste lid. A~ngezie!l de eieren en larven van 
kikkers (het zogenaamde kikkerdnl of -rit en de kikkervisjes) 
een belangrijke schakel vormen in het contact tussen kind en 
natuur, is de bescherming van de in dit lid genoemde kikker· 
soorten beperkt gebleven tot de volwassen dieren. 

Artikel 2, tweede lid. Hoewel de rivierprik niet met uit· 
roeiing wordt bedreigd, is de soort evenals de beekprik, 
w.aarvan het voortbestaan wel in gevaar is, als beschermde 
~1ersoort aangewezen. Dit houdt verband met het feit dat de 
JOnge ex~m~!aren van de rivierprik, waarvan de volw~ die
ren aanzteni~Jk langer dan 1 S cm worden, niet of nauwelijks zijn 
te ondersch~1den van .de beekprik, die een lengte van ten hoogste 
15 cm beretkt. Het ts om deze reden dat de aanwijzing niet 
geldt voor de rivierprik langer dan 15 c~. 

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, 

VONHOFF. 




